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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie

o začali stavebného konania a upustenie 0(1 ústneho pojednávania.

Swchnik Bc. Marek I1oli. l)uhová 495/11, 031 04 Liptovsk Mikuláš — Podbreziny

iusiúpcni Ing. I un Rorsik. Kemi 62711. 03l 04 I .iptOVSk\ Mikuláš - Podbreziny. podal

dňu 20(11.2020 nu Spoločiv ohccn úrad úzeniného rozhodovania a stavebného poriadku v

I.iptovskorn Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „Stavebné úpravy bytu

Č. 3“ nuchádzajúcom sa na ulici .Jesenského súp. Č. 729 vchod: 21 na pozemku parc. Č. KN—

C 370/5 k. ú. liptovský Mikuláš. L‘xedeným dňom bob začaté stavebné konanie.

Mesto Liprovsk Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podFa 1 17 zák. Č.50!1976 Zb.

o ťizemnoni plánox ani a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších

predpisov u 5 písm. a‘ zák. č. 608i2003 Z. z. o štátnej správe pre územně plánovanie,

stu ehn poriadok u hvanie zastúpené SpoloČnm obecným úradom územného

roĺhodo\ unia a staebiwho poriadku v Liptovskom Mikuláši v súlade s 61 ods. 2 zák. Č.

50 lQ7( ĺh. (s(uvchndho zákona) upúšt‘a od ústneho pojednávania a miestneho

íist‘o% ani a
I )o dokludov možno nahliadnuť na meste Liptovský Mikuláš — MW, odbor

LI/CIllnCho w,hodO\ania a stuehného poriadku počas stránkových dní ( pondelok od 8.00 —

15011 lit‘d.. stredu od 8.31) 16.30 hod. a piatok 8.00-l 5.00 hod., obedňajšia prestávka od

11.3(1 12.3(1 hod.
lCistniei konuniu ii‘žu s\ oe námietkv uplatnit‘ do 7 pracovných dní od doručenia

lohlo něnirncnia, muk u na ne neprmhbiudne.

\ ro‘ nake lehote o,námma soic stanovmská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov

tutnej poLwhuje na riudne posúdenie dlhší čas. predlži stavebný úrad na jeho žiadosť

lekou pred .ki upl numún. ‚\k dotknui orgán podFa 61 ods. 6 stavebného zákona v urČenej

abebo predlžencj lchotc neoznámi svoje stanovisko k pool‘ovanej stavbe, má sa za to, že so

«avbou z hFadiska nim sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektor‘ z účastníkov konania zastupovať, predboží jeho zástupca

písonmnú pbnú moc s overením podpisu toho účastníka konania. ktorý sa nechá zastupovať.
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učtiesa
vlastníkom bytov v hytovom dome na ul. Jesenského súp. Č. 729 sa toto oznámenie

doručuje formou verej nej vyhlášky

Toto oznámenie má podl‘a * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnoni plánovani a

staehnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej

n hlášk a podľa * 26 otis. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnorn konaní musí byť

vicscné na úraclnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom

doručťnia. účasnc musí bvV mestom zverejnené aj na webovoni sídle mesta,

micsInom rozhlase, tlačí aleho na dočasnej úradnej tabuli ria inieste, kterého sa týka.
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